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De raad van de gemeente Albrandswaard;
gelezen het voorstel van College van burgemeester en wethouders op 18 december 2018;
gelet op
 de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 en 8.1.1, derde lid van de Jeugdwet,
 artikel 149 van de Gemeentewet;

BESLUIT:
1. De Verordening jeugdhulp 2015 in te trekken;
2. De Verordening jeugdhulp 2019 en de artikelsgewijze toelichting vast te stellen.

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad Albrandswaard van 4 maart 2019.

Voorstel

Onderwerp:
Verordening jeugdhulp 2019

College van burgemeester
en wethouders
18 december 2018

Portefeuillehouder
Mieke van Ginkel

Zaaknummer
39157

Openbaar

E-mailadres opsteller:
f.hesper@bar-organisatie.nl

Geadviseerd besluit
1. De Verordening jeugdhulp 2015 in te trekken;
2. De Verordening jeugdhulp 2019 en de artikelsgewijze toelichting vast te stellen.

Voorstel
Inleiding
De gemeenteraad heeft 24 november 2014 voor het eerst een Verordening jeugd Albrandswaard
vastgesteld. De huidige herziening, ingaande per 1 januari 2019, is vooral ingegeven door de
vernieuwing van de inkoop van de specialistische jeugdhulp en een uitwerking van de regels wat
betreft het persoonsgebonden budget.
In de afgelopen jaren is de Jeugdwet verder doorontwikkeld, mede op basis van opgedane
ervaringen en jurisprudentie. De gemeenteraad heeft in 2016 meerdere documenten vastgesteld voor
de doorontwikkeling van de integrale jeugdhulp met ingang van 1 januari 2018.
In 2017 is naar aanleiding van deze besluiten een aanbestedingsprocedure gehouden voor de inkoop
van Jeugdhulp. De inhoudelijke wijzigingen van de resultaat gestuurde inkoop zijn verwerkt in de
nieuwe verordening.
Een algemene toelichting op de verordening en een overzicht van de belangrijkste wijzigingen is
opgenomen in bijlage 4.
Beoogd effect
Actualisatie van de verordening jeugdhulp.
Relatie met beleidskaders
We sluiten in dit advies aan op het meerjarenbeleidskader Jeugdhulp “Rondom het kind”.
Argumenten
1.1 Aanpassing van de verordening jeugdhulp 2015 is noodzakelijk
Per 1 januari 2018 is de jeugdhulp resultaatgericht ingekocht. Dit betekent dat resultaatgericht werken
het uitgangspunt is en de jeugdhulp vanuit de wijkteams en andere verwijzers via arrangementen
wordt ingezet. Hier is de verordening op aangepast.

1.2 De verordening jeugdhulp 2019 geeft wijkteams een stevige juridische basis
In de verordening zijn aanvullende regels opgenomen wat betreft de toekenning en het gebruik van
het persoonsgebonden budget. Deze werden door de wijkteams in de verordening jeugdhulp 2015
gemist.

1.3 Er is draagvlak voor de aanpassingen
Zowel het wijkteam als de maatschappelijke adviesraad Albrandswaard kunnen zich vinden in de
aanpassingen. De adviesraad kan zich vinden in de voorgestelde aanpassingen (bijlage 2). De
aanbevelingen zijn overgenomen (bijlage 3) en verwerkt in de verordening jeugdhulp 2019.
Overleg gevoerd met
Wijkteam Albrandswaard.
Maatschappelijke adviesraad Albrandswaard.
Kanttekeningen
1.1 De nieuwe verordening is op hoofdlijnen en niet specifiek wat betreft de toepassing van beleid in
de praktijk
De verordening is een uitwerking op onderwerpen waarin de jeugdwet bepaalt dat dit lokaal mogelijk
is. Dit is op hoofdlijnen en niet altijd specifiek wat betreft de toepassing van beleid voor de wijkteams.
De beleidsregels zullen geactualiseerd worden en hierin is meer de toepassing van beleid voor de
wijkteams. Tevens zullen in samenwerking met de wijkteams werkinstructies worden opgesteld op
basis van de nieuwe verordening en beleidsregels.
Uitvoering/vervolgstappen
Om tot de uitvoering van de nieuwe verordening te komen, worden de beleidsregels geactualiseerd.
Deze worden februari/maart 2019 in het college vastgesteld. Tevens worden de werkprocessen van
de wijkteams geactualiseerd op basis van de nieuwe verordening en beleidsregels. Ook worden
medewerkers van het wijkteam getraind, zodat zij de nieuwe regelgeving kunnen toepassen vanaf
januari 2019.
Evaluatie/monitoring
Evaluatie binnen de jeugdhulp is doorlopend noodzakelijk. Zowel op basis van de inhoud
(jurisprudentie en beleidsontwikkelingen) als op basis van financiën (uitgavenontwikkelingen en
bezuinigingsmaatregelen vanuit het Rijk).
Financiële informatie
De vaststelling van de Verordening jeugdhulp 2019 draagt bij aan een grotere rechtmatigheid en
verantwoording van de financiën. Het is nog niet bekend wat de aanscherping van de regels voor
persoonsgebonden budget voor effect heeft. De verwachting is dat de aanscherping van de regels
eerder resulteert in een daling van de uitgaven voor PGB, dan een stijging.
Juridische zaken
De verordening jeugdhulp 2019 is juridisch getoetst en akkoord bevonden. Het verstevigt voor de
wijkteams de juridische basis om de juiste zorg in gezinnen in te zetten middels zorg in natura of een
persoonsgebonden budget.
Communicatie/participatie na besluitvorming
De wijzigingen zullen op de gebruikelijke wijze worden gecommuniceerd en gepubliceerd.

Collegebesluiten op de gemeentelijke website
De wijzigingen zullen op de gebruikelijke wijze worden gecommuniceerd en gepubliceerd.
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